
 

 
 

 
 
 
 
Beter Bed Holding N.V. 

Postbus 716 

NL-5400 AS Uden 

 

Per e-mail: bbholding@beterbed.nl 

 

 

Den Haag, 13 december 2019 

Referentie: 2019025/JSJJ     

Betref: Vragen naar aanleiding van vertrek CFO 

 

Geachte Commissarissen, 

Met verbazing en bezorgdheid heeft VEB kennis genomen van de inhoud en timing van de 
mededeling die Beter Bed op donderdagmiddag 12 december om 15:30 uur heeft doen uitgaan over 
het ontslag op staande voet van CFO Hugo van den Ochtend en de benoeming van Gabrielle Reijnen, 
lid van de Raad van Commissarissen (“RvC”) en voorzitter van de Auditcommissie, tot zijn vervanger.  

Het tussentijds en plots opstappen van een sleutelfunctionaris als een CFO vraagt om achtergrond en 
duiding, ook gezien het feit dat Beter Bed blijkbaar geen kans heeft gezien om deze mogelijk 
koersgevoelige actie uit te stellen tot na sluiting van de beurs.  

Beter Bed heeft tot op dit moment menen te kunnen volstaan met een summiere mededeling. Het is 
daarom dat VEB zich namens beleggers tot u wendt met de volgende vragen:  

1. Wat is (zijn) de reden(en) voor het plotselinge vertrek van de heer Van den Ochtend? 
 

2. Wanneer heeft het idee tot ontslag van Van den Ochtend post gevat bij de RvC Beter Bed?  
 

3. Is er vooraf overleg geweest over het ontslag tussen Beter bed en één of meerdere (groot-) 
aandeelhouders?  
 

4. Is de controlerend accountant geconsulteerd over het ontslag of is de accountant op enige 
andere manier betrokken geweest bij het ontslag?  
 

5. Is er een verband tussen zijn vertrek en het opstellen van de jaarrekening 2019?  
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6. Is er een verband tussen zijn vertrek en de transactie van de Duitse activiteiten in de maand 
december?  
 

7. Heeft Beter Bed contact gehad met Autoriteit Financiële Markten over het ontslag van Van den 
Ochtend?  
 

8. Waarom heeft Beter Bed er niet voor gekozen om het vertrek van Van den Ochtend te 
communiceren buiten beurstijden? 
 

9. Waarom heeft Beter Bed gekozen voor invulling van de CFO-functie door de voorzitter van de 
Auditcommissie, een functionaris die afgelopen maanden zeer nauw moet hebben 
samengewerkt met de voormalig CFO en in dat kader een eigen verantwoordelijkheid draagt 
over diens functioneren?  
 

10. Is met Van den Ochtend een vertrekvergoeding in welke vorm dan ook overeen gekomen?  
 

11. Blijkens het AFM-register heeft de heer Van den Ochtend veertigduizend personeel-opties in 
Beter Bed toegekend gekregen. Hoe worden deze opties exact afgewikkeld?  
 

12. Is er aanleiding voor de RvC om de claw-back-regeling toe te passen en zodoende toegekende 
variabele beloning (zowel de cashbonus als personeelsopties) terug te vorderen?   
 

13. Is Beter Bed of zijn aan Beter Bed gelieerde personen bereid gevonden om als referentie op te 
treden in toekomstige sollicitatieprocedures van Van den Ochtend en wat zou in dat geval de 
manier zijn waarop Beter Bed Van den Ochtend zou kwalificeren?  
 

14. Op welke termijn zal een buitengewone aandeelhoudersvergadering bijeen worden geroepen 
waarin de benoeming van Gabrielle Reijnen zal worden voorgelegd aan aandeelhouders?  

Uw reactie op het bovenstaande zien wij graag op de kortst mogelijke termijn tegemoet. 
Volledigheidshalve zij vermeld dat wij deze brief op onze website zullen plaatsen.  

Hoogachtend, 

 

Paul Koster (directeur) 

 

 

 


